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Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend 
probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. 
Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Hoe eerder u er bij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis 
zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Hoofdluis komt vooral 

voor bij jonge kinderen tussen de drie en twaalf jaar. Het bestrijden van hoofdluis is primair de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Als school dragen wij een steentje bij aan de bestrijding van 
hoofdluis door kinderen regelmatig te screenen. Het doel van deze screening is het signaleren van 
neten of luizen. Deze worden niet verwijderd d.m.v. bijvoorbeeld kammen. De behandeling ligt in 
handen van de ouders/verzorgers.  
 
In overleg met de ouders van de ‘Luizenpluis’ zijn onderstaande afspraken gemaakt. De afspraken 
sluiten aan bij de richtlijnen van de GGD. 
 

1. De controles worden uitgevoerd door een aantal vaste vrijwilligers (zgn. Luizenpluis). 
 

2. De controles vinden plaats op de eerste woensdag na een vakantie van minimaal één week. 
De data worden opgenomen in de schoolagenda op het Ouderportaal en in het A4tje. Ouders 
ontvangen vooraf een herinnering via het Ouderportaal, dat geldt ook voor extra controles. 

 
3. Leerkrachten kunnen zelf aangeven of ze zich willen laten controleren op de aanwezigheid van 

luizen.  
 

4. De leerlingen wordt geadviseerd geen staart of vlecht te dragen op een dag dat gecontroleerd 
wordt; ook het gebruik van gel of wax wordt als hinderlijk ervaren. 

 
5. De screening vindt plaats in de teamkamer van de school. 

 
6. Voorafgaand aan een screening zorgt de administratie voor klassenlijsten met daarop 

aangegeven de namen van de leerlingen van de betreffende klas en de naam van de 
groepsleerkracht. Op deze lijsten wordt aangegeven: * = oude neten, N = neten, L = luizen en - 
indien niets gevonden is. 

 
7. Kinderen, bij wie luizen en/of neten gevonden worden, krijgen dat in principe niet te horen, zij 

horen dat thuis via hun ouders. Indien het kind een vermoeden heeft (wat meestal het geval 
is) wordt hij/zij discreet ingelicht zodat de rest van de klas het niet mee krijgt. De screeners 
zoeken hierbij naar de balans tussen openheid en privacy. De controleur geeft de 
naam/namen van het betreffende kind/kinderen door aan de aanwezige luizencoördinator. 

 
8. De luizencoördinator neemt zo spoedig mogelijk na de controle contact op met de 

betreffende ouders (als alle leerlingen gecontroleerd zijn i.v.m. broertjes/zusjes), geeft advies 
en verwijst naar de website van de GGD en de school. Als school hebben we een duidelijke 
voorkeur voor behandelen, hier zal ook eerst om gevraagd worden. Na behandeling 
verwachten we de leerling(en) gewoon terug op school. Lukt het niet om meteen te 
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behandelen? Het kind blijft de hele dag op school en wordt na schooltijd bij thuiskomt door 
zijn/haar ouders ingelicht en behandeld. De luizencoördinator mag gebruik maken van de 
telefoonnummers uit de zgn. blauwe klappertjes uit de klas (hierin staan de telefoongegevens 
van de ouders/opa’s en oma’s). 

 
9. De luizencoördinator zorgt ervoor dat de betreffende leerkracht(en) wordt/worden ingelicht. 

De luizencoördinator stuurt (bij luizen/neten) een mailtje naar de directeur. De directeur 
verstuurt aan alle ouders van de betreffende groep een bericht via het Ouderportaal (brief 
melding hoofdluis), zodat ouders weten dat in de klas hoofdluis is geconstateerd.  

 
10. Indien een leerling frequent en langdurig last van hoofdluis heeft, neemt de luizencoördinator 

een keer extra contact op met de ouders om samen te kijken hoe de behandeling 
geoptimaliseerd kan worden. Indien nodig wordt de ouders geadviseerd contact op te nemen 
met de GGD. Indien de ouders dit niet doen, heeft de directie een gesprek met de betreffende 
ouders. Ook kan de directie dit melden bij de schoolarts van de GGD. 

 
11. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn, worden alsnog gecontroleerd als ze weer op 

school zijn. 
 

12. Ouders die hoofdluis constateren, melden dit bij de leerkracht. Die geeft dit door aan de 
hoofdluiscoördinator. Het is belangrijk dat ouders de naschoolse opvang (Spring) ook hierover 
informeren.  

 
13. Nagelborsteltjes en andere hulpmiddelen voor de screeners worden bewaard in de kast in het 

kopieerhok. Bij tekort zorgt de luizencoördinator voor aanvulling. 
 

14. De luizencoördinator kan aan de GGD Limburg-Noord benaderen voor advies en vragen. Bij 
moeilijke casussen kunnen zo ook meedenken. 

 
De coördinatie is in handen van Heike Gelaudi  
Mail: hgelaudie@gmail.com 
 


